A FESTA DAS TROMBETAS – YOM TERUÁ

ELE VEM!
“Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e
não tardará. Mas o justo viverá pela fé; E, se ele recuar, a minha
alma não tem prazer nele”.
Hebreus 10: 37,38

MATEUS 24: 30-35
“Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as
tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do homem, vindo
sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele
enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais
ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à
outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da
figueira: Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam
folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando
virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas.
Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que
todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as
minhas palavras não hão de passar.

! 1)

Ele Virá ao som de uma Trombeta;

! 2)

Ele Virá para recolher seus escolhidos dos quatro cantos
da Terra;

! 3)

Ele Virá quando a Figueira der as suas primeiras folhas;

TRÊS VERDADES ESPIRITUAIS SOBRE A
VOLTA DE JESUS

1) ELE VIRÁ AO SOM DE UMA TROMBETA
AS FESTAS BIBLICAS E O MESSIAS
SEGUNDO SEMESTRE

PRIMEIRO SEMESTRE

1. 1)
TROMBETAS
FESTA DAS TROMBETAS
1.
2.
3.

PÁSCOA – SUA MORTE
PRIMEIROS FRUTOS – SUA
RESSURREIÇÃO;
PENTECOSTES – A VINDA DO
ESPIRITO SANTO

YOM TERUÁ
ARREBATAMENTO

2.

PERDÃO – JULGAMENTO
DOS SALVOS

3.

TABERNÁCULOS –
REINANDO DE CRISTO

LEVÍTICOS: 23:1 “...AS FESTAS FIXAS DO SENHOR,...”

FESTA DAS TROMBETAS “YOM TERUÁ”
“ROSH HASHANÁ”
“YOM TERUÁ” – Festa da Trombeta
“ROSH HASHANÁ” – Cabeça dos Meses – O ANO NOVO

! Mateus

5:18 – “Porque em verdade vos digo que, até que o
céu e a terra passem, nem um jota ou um til jamais passará
da lei, sem que tudo seja cumprido”.
! Tiago 1:22-25 – “E sede cumpridores da palavra, e não
somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se
alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante
ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural;
Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece
de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei
perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte
esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bemaventurado no seu feito”.

SOMOS OBRIGADOS A CELEBRAR AS
FESTAS BÍBLICAS?
NÃO!

ANO NOVO, SUA ORIGEM!
!

O Calendário que seguimos se chama Calendário Gregoriano, que se
fundamenta no Calendario Juliano (de Julio César).

!

A comemoração ocidental tem origem num decreto do imperador
romano Júlio César, que fixou o 1 de janeiro como o Dia do Ano Novo
em 46 a.C. – 2072 anos atras.

!

Os romanos dedicavam esse dia a Jano (janeiro), o deus dos portões,
que tinha duas faces - uma voltada para frente (visualizando o futurojovem) e a outra para trás (visualizando o passado-velho). O povo
romano era politeísta, ou seja, adorava vários deuses diferentes, e não
existe nenhum relato de que o povo judeu que viveu nessa mesma
época tenha comemorado o ano novo em 1º de Janeiro, nem
tampouco os primeiros cristãos.

ANO NOVO NA BÍBLIA
Ano Novo Religioso –
Março/Abril
Recordação da Escravidão;
Inicio das ordens sacerdotais;
Inicio da colheita dos cereais;

Ano Novo Civil – Setembro/
Outubro
Inicio da colheita dos frutos;
Inicio da libertação dos
escravos;

Inicio da massa levedada;

Inicio de remissão dos pecados
nacionais;

Confissão de pecados
pessoais.

Inicio das chuvas;
Retorno ao equilíbrio social.

" Vou

usar branco para dar sorte;

" Vou

furar sete ondas para prosperar;

" Vou

usar roupa intima de determinada cor para ficar rico;

" Vou

comer lentilha para não ter azar;

" Vou

comer tudo o que eu puder que não comi o ano inteiro;

" Minha

família vai se converter;

" Vou

comprar uma casa;

" Vou

mudar de emprego;

O ANO NOVO EM 1º DE JANEIRO DOS HOMENS MODERNOS
(CERCA DE 2 BILHÕES DE PESSOAS)

1)

Minha vida não será sem forma e vazia;

2)

Minha vida não será dominada pelo caos, pela dor e pela aflição;

3)

Minha vida não estará em trevas e não conhecerá o abismo;

4)

Minha casa viverá debaixo do governo divino;

5)

Minha vida dará o seu fruto em abundancia;

6)

Tudo o que eu puser as mãos multiplicará e prosperará;

7)

Minha casa será um lugar de paz e será chamada de Paraíso;

ANO NOVO – GÊNESIS 1

! Eu

não vou desperdiçar as chances de Deus;

! Eu

vou conhecer a compaixão de Deus e serei compassivo;

! Eu

conhecerei o amor divino e transmitirei esse amor;

! Eu

verei a longanimidade do Senhor e serei paciente;

! Eu

experimentarei a misericórdia do Todo Poderoso e serei
misericordioso;

! Eu

conhecerei a fidelidade divina e serei fiel em todos os meus
caminhos;

ANO NOVO – ÊXODO 34: 29-35

VS

4-9

! Eu

cultivarei a unidade com meus irmãos – seremos um só;
! Meu compromisso neste ano será com a Palavra de Deus;
! Eu vou buscar conhecer as Escrituras
! Eu vou confiar nas autoridades espirituais que Deus colocou
sobre minha vida;
! Vou adorar e louvar a Deus;
! Vou ser sensível a voz do Senhor;
! Não faltará suprimento em minha mesa;
! Não faltará suprimento na mesa de meu próximo;
! A alegria do Senhor será nossa força.

O ANO NOVO DE ESDRAS – NEEMIAS 8: 1-12

“Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as
sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que
sejais participantes com os demônios”.
1 Coríntios 10:20

QUAL SERÁ O ANO NOVO DE
SUA ESCOLHA?

! 1)

Ele Virá ao Som de uma Trombeta/ANO NOVO;

! 2)

Ele Virá para recolher seus escolhidos dos quatro cantos
da Terra;

TRÊS VERDADES ESPIRITUAIS SOBRE A
VOLTA DE JESUS

2) RECOLHER OS ESCOLHIDOS DOS QUATRO CANTOS DA TERRA

ISAÍAS 11:1-4; 10-12
1-4: “Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas
raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do
Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de
conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor
do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor; e não julgará
segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o
ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça aos pobres, e
repreenderá com eqüidade aos mansos da terra; e ferirá a terra
com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará
ao ímpio”,

2) RECOLHER OS ESCOLHIDOS DOS QUATRO CANTOS DA TERRA

ISAÍAS 11:1-4; 10-12
10-12: “E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual
estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos
gentios; e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que
naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra
vez o remanescente do seu povo, que for deixado, da Assíria, e
do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de
Hamate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as
nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de
Judá congregará desde os quatro confins da terra”.

2) RECOLHER OS ESCOLHIDOS DOS QUATRO CANTOS DA TERRA

ZACARIAS 2:6-10
“Ah, ah! Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos
espalhei pelos quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ah! Sião!
Escapa, tu, que habitas com a filha de babilônia. Porque assim
diz o Senhor dos Exércitos: Depois da glória ele me enviou às
nações que vos despojaram; porque aquele que tocar em vós
toca na menina do seu olho. Porque eis aí levantarei a minha
mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os
serviram; assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me
enviou. Exulta, e alegra-te ó filha de Sião, porque eis que
venho, e habitarei no meio de ti, diz o Senhor”.

Isaías 27: 1-1: “E será naquele dia que se tocará uma grande
trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os
que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e
adorarão ao Senhor no monte santo em Jerusalém”.
Zacarias 9: 14-16: “E o SENHOR será visto sobre eles, e as suas
flechas sairão como o relâmpago; e o Senhor DEUS fará soar a
trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos Exércitos
os protegerá; eles devorarão, depois que eles tiveram destruído os
que atiram pedras da funda; também beberão e farão barulho
como excitados pelo vinho; e encher-se-ão como bacias de
sacrifício, como os cantos do altar. E o Senhor seu Deus naquele
dia os salvará, como ao rebanho do seu povo: porque eles são
como pedras de uma coroa e eles resplandecerão na sua terra”.

! 1)

Ele Virá ao Som de uma Trombeta/ANO NOVO;

! 2)

Ele Virá para recolher seus escolhidos dos quatro cantos
da Terra;

! 3)

Ele Virá quando a Figueira der as suas primeiras folhas;

TRÊS VERDADES ESPIRITUAIS SOBRE A
VOLTA DE JESUS

3) A FIGUEIRA DE DEUS VAI DAR BROTOS
JOEL 1:6,7
“Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa
e sem número; os seus dentes são dentes de leão, e têm
queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma
assolação, e tirou a casca da minha figueira; despiu-a
toda, e a lançou por terra; os seus sarmentos se
embranqueceram”.

3) A FIGUEIRA DE DEUS VAI DAR BROTOS
1 REIS 4:25
“Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e
sem número; os seus dentes são dentes de leão, e têm
queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma
assolação, e tirou a casca da minha figueira; despiu-a toda,
e a lançou por terra; os seus sarmentos se
embranqueceram. E Judá e Israel habitavam seguros, cada
um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, desde
Dã até Berseba, todos os dias de Salomão”.

3) A FIGUEIRA DE DEUS VAI DAR BROTOS
EZEQUIEL 37:16-25
“Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, e escreve
nele: Por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro
pedaço de madeira, e escreve nele: Por José, vara de Efraim, e por toda
a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se
unam, e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os
filhos do teu povo, dizendo: Porventura não nos declararás o que
significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor DEUS: Eis que eu
tomarei a vara de José que esteve na mão de Efraim, e a das tribos de
Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas
uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas, sobre
que houveres escrito, estarão na tua mão, perante os olhos deles. Dizelhes pois: Assim diz o Senhor DEUS:

3) A FIGUEIRA DE DEUS VAI DAR BROTOS
EZEQUIEL 37:16-25
“Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles
foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E
deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de
todos eles, e nunca mais serão duas nações; nunca mais para o futuro
se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus
ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões,
e os livrarei de todas as suas habitações, em que pecaram, e os
purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu
servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor; e andarão
nos meus juízos e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E
habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos
pais; e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para
sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente”.

!A

VIDEIRA; JUDÁ

!A

FIGUEIRA; ISRAEL

A VIDEIRA E A FIGUEIRA

LUCAS 21:29-36
“E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira, e para todas as
árvores; Quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos,
vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando
virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto.
Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo
aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão
de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se
carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e
venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço
sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em
todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar
todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do
Filho do homem”.

A FESTA DAS TROMBETAS – YOM TERUÁ

ELE VEM!
“Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e
não tardará. Mas o justo viverá pela fé; E, se ele recuar, a minha
alma não tem prazer nele”.
Hebreus 10: 37,38

